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NOTA PRÉVIA
O montado de sobro nacional tem
uma importância ecológica e social
reconhecida. Localizado a Sul do
r i o Te j o , p a r t i c u l a r m e n t e n o
Alentejo, em regiões com
especificidades sociais muito
sensíveis derivadas da estrutura
fundiária e dos usos da terra,
constitui um dos principais
ecossistemas mediterrânicos pela
biodiversidade da sua fauna e
flora.
A sustentabilidade ecológica do
montado de sobro nacional
depende, no entanto, quase
totalmente da sua explorabilidade
económica e da sua capacidade
produtiva. Actualmente, a cortiça
é o produto mais valioso, apesar
da
multifuncionalidade
característica deste ecossistema
e
das
relações
de
c o m p l e m e n ta r i d a d e c o m o u t r a s
componentes de uso directo, como
a pecuária e a agrícola.
A sustentabilidade ecológica do
m o n ta d o d e s o b r o t e m v i n d o a
deteriorar-se pela degradação da
sua estrutura, relacionada com a
alteração natural das condições
climáticas e edáficas e com a
pressão da actividade humana, por
vezes associada a práticas
culturais inadequadas. A
regeneração ou renovação destes
ecossistemas florestais tornou-se
u m o b j e c t i v o importante p a r a
garantir a sustentabilidade
produtiva de cortiça a médio prazo.
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A administração central tem
incentivado o aumento da área
nacional do sobreiro, através de
apoios
financeiros
ao
repovoamento com esta espécie.

No entanto, constata-se alguma
ineficiência destas medidas
relacionada com um conjunto de
factores dos quais se salientam: a
má adaptação da espécie em
condições edafo-climáticas
d e s f a v o r á v e i s q u e d i f i c u l ta m a
regeneração natural; as más
condições do material vegetal de
repovoamento; a desadequação
das técnicas silvícolas utilizadas
na instalação e na condução dos
novos povoamentos nos primeiros
anos de vida.
Nesta fase de apoio à
sustentabilidade do ecossistema
florestal do sobreiro, é importante
a demonstração e a divulgação de
técnicas adequadas para a
instalação de novos povoamentos,
e
a
transmissão
dos
conhecimentos técnico-científicos
e experimentais aos intervenientes
no delineamento e implementação
das políticas de desenvolvimento
rural.
Este documento, Manual de
Instalação de Novos Povoamentos
com Sobreiro – Aplicação de Boas
Práticas nas Regiões de Chamusca
e de Alcácer do Sal (MINPS), reúne
informação técnica relevante para
um aumento da capacidade
produtiva e da eficiência nas
práticas de instalação dos
povoamentos de sobreiro assim
como sobre a condução dos
povoamentos instalados até à
idade juvenil, próximo da primeira
extracção de cortiça aos cerca de
20 a 25 anos. Utiliza-se como
exemplo prático a observação de
povoamentos juvenis nas regiões
da Chamusca e de Alcácer do Sal,

cuja experiência poderá ser
generalizada a outras áreas com
características edafo-climáticas
similares e com o mesmo problema
de garantir o sucesso dos
repovoamentos.
Neste manual, resumem-se como
introdução, as principais
características botânicas e
ecológicas da árvore para conhecer
as suas exigências de clima e de
solos e enquadram-se as condições
das regiões estudadas para traçar

uma linha de adequação da espécie
à estação. Descrevem-se depois,
por ordem cronológica, as
operações culturais desde a
instalação dos novos povoamentos
com sobreiro até ao início da sua
explorabilidade económica.
Este manual reúne informação de
produtores, técnicos e gestores
florestais, especialistas e
investigadores. Para a sua
elaboração participaram os
seguintes organismos:

ISA/CEF
I n s t i t u t o S u p e r i o r d e A g r o n o m i a , C e n t r o d e E s t u d o s F l o r e s ta i s

ERENA
Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais, Lda

ANSUB
A s s o c i a ç ã o d e P r o d u t o r e s F l o r e s ta i s d o Va l e d o S a d o

ACHAR
Associação dos Agricultores de Charneca
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ECOLOGIA DO SOBREIRO
O sobreiro (Quercus suber L.) é
uma árvore originária e
característica da região
mediterrânica ocidental (Fig. 1),
que pertence à família das
Fagaceae e ao género Quercus. O
sobreiro distingue-se dos outros

carvalhos por possuir uma camada
espessa de cortiça na parte exterior
da casca, a revestir tronco e ramos,
e pela facilidade em a regenerar
após a sua extracção na operação
de descortiçamento.

Fig 1 - Distribuição actual mundial do sobreiro

Trata-se de uma árvore de grande
longevidade, que pode alcançar
300 anos, e atingir enormes
proporções. A sua forma natural é
entroncada com fuste cilindrico e
ramificações baixas, fortes e

abertas, mas em povoamentos com
densidades elevadas pode
modificar-se, tornando-se esguia
e com uma copa menos globosa
(Fig. 2).

Fig 2 - Forma e porte do sobreiro
a) isolado, atingindo um grande porte com ramificações
abertas;
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b) em povoamento denso, esguio, com copa reduzida
e ramificações fechadas

O sistema radicular é caracterizado
por uma raiz profundante principal
e por um desenvolvimento lateral
secundário das raízes (Fig. 3).
Verifica-se uma vigorosa
rebentação de toiça e os rebentos
apresentam crescimentos iniciais
elevados em altura e em diâmetro.
Fig 3 - Representação esquemática do sobreiro
adulto em produção
. porte arbóreo e sistema radicular

se as árvores tiverem sido
descortiçadas há pouco tempo (por
exemplo, nesse ano ou no ano
interior), ou ainda se o fogo for
muito intenso.
O sobreiro é uma espécie termófila
e xerófila, indicando-se como
valores óptimos de temperatura
média anual entre 15 e 19 ºC e de
precipitação anual entre 600 e 800
mm. É de excluir a arborização com
sobreiro em regiões com
precipitação média anual inferior a
400 mm ou onde as temperaturas
invernais desçam abaixo de -5 ºC.
A distribuição da precipitação e da
temperatura ao longo do ano é
muito importante (Fig. 5) e tem de
ser considerada localmente para a
implementação de um projecto de
arborização com sobreiro. A forte
secura estival costuma ser uma das
maiores limitações ao sucesso da
instalação de novos povoamentos
com sobreiro.

O sobreiro é uma espécie resistente
ao fogo, pois a cortiça é ignífuga e
um isolante térmico. Na maioria dos
casos, a árvore rebenta
vigorosamente após o incêndio
(Fig. 4). No entanto, a capacidade
de auto-regeneração do sobreiro
pode estar em causa se a
periodicidade dos fogos
reincidentes for muito pequena, ou
Fig 4 - Rebentação vigorosa do sobreiro após um
fogo na região da Chamusca

O sobreiro é pouco exigente em
solos, com grande tolerância
quanto à sua composição química
e e v i d e n c i a g r a n d e c a pa c i d a d e
para tirar partido de quase todos
os tipos de solo, desde graníticos
a xistosos ou arenáceos. No
entanto, evita os solos calcários
(com calcário activo) e os solos
excessivamente argilosos,
compactos, salinos e hidromórficos,
assim como os que apresentam
impermes (susceptíveis de
encharcamento).
Fig 5 - Diagrama ombrotérmico típico do clima
mediterrânico do Alentejo litoral, com um período
seco de Junho a Setembro
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O sobreiro encontra as melhores
condições de vegetação em solos com
textura leve, profundos e com subsolo
permeável que permitam uma grande
expansão radicular e arejamento. O
sobreiro vegeta pior em solos com fraca
capacidade de retenção de água, como
no caso das texturas arenosas, com
elementos grosseiros e sem matéria
orgânica.

Fig 6 - Área de distribuição nacional do sobreiro
segundo dados de cobertura aérea de 1995

O pH dos solos pode situar-se entre 4,5
e 7,5 sendo o pH ideal entre 5,5 e 7,0.
As situações de encosta são mais
favoráveis do que as situações de baixa
devido principalmente à estrutura e
drenagem do solo. De facto, as maiores
desfolhas e mortalidade das árvores são
detectadas em zonas onde se verifica
má drenagem.
Também o pisoteio excessivo do gado
(principalmente bovino) contribui para a
degradação das condições de vegetação
das árvores, pois promove a
compactação do solo e diminui o
arejamento e a capacidade de infiltração
da água. Para a maior parte dos
montados de sobro recomendam-se
encabeçamentos de 0,6-1 ovinos por
hectare ou 0,1-0,2 bovinos por hectare.
O sobreiro é uma espécie de meia-luz,
e nos primeiros anos de vida a sombra
é importante para esta espécie. As
exposições Norte e Este favorecem, em
geral, o estado vegetativo das árvores.
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O sobreiro é actualmente a segunda
espécie florestal nacional com maior
área de vegetação, ocupando cerca de
737 mil hectares (DGRF 2005/06) em
povoamentos puros ou mistos,
dominantes e jovens, localizando-se as
maiores manchas contínuas no Ribatejo
e Alentejo Central e Litoral, ou seja, na
região Basal Submediterrânea de acordo
com a simplificação da Carta Ecológica
de Portugal (Fig. 6).
Os concelhos da Chamusca e de Alcácer
do Sal são exemplos de regiões com

importantes áreas florestadas com
sobreiro.

Concelho da Chamusca
O concelho da Chamusca apresenta um
clima mediterrânico com dois períodos
sazonais dominantes: um Inverno
chuvoso e frio e um Verão quente e seco
(Fig. 7). A precipitação média anual nesta
região é de 700 a 800 mm e a
temperatura média mensal de 16-17 ºC.
Os solos dominantes pertencem à ordem
dos solos podzolizados, sendo também
importantes os solos argiluviados pouco
insaturados, os solos litólicos e os solos
hidromórficos. De um modo geral, os
solos são pouco a moderadamente
evoluídos, com graus de fertilidade
diferenciados, em que a maior parte
apresenta uma fertilidade fraca. Os solos
ricos, geralmente situados no fundo dos

vales, são constituídos por materiais
aluvionares incluindo aluviossolos,
coluviossolos e solos hidromórficos. Os
solos pobres incluem os mediterrânicos
vermelhos, os solos litólicos e os podzóis
(com ou sem surraipa).
Fig 7 - Distribuição da precipitação e da
temperatura ao longo do ano no concelho da
Chamusca - Diagrama ombrotérmico

Concelho de Alcácer do Sal
O concelho de Alcácer do Sal apresenta
um clima mediterrânico com um Verão
seco e um Inverno relativamente ameno
e chuvoso com uma estação seca entre
4 a 5 meses (Fig. 8). O risco de geada
é fraco a moderado. A precipitação média
anual é de 600–700 mm e a temperatura
média mensal é de 15–16 ºC.

formações sedimentares de areias do
período Plio-Plistocénico, de reacção
ácida, com grau de saturação baixo e
reduzida capacidade utilizável, nos quais
um regime hídrico mais desfavorável
acentua o deficit hídrico logo a partir dos
primeiros meses da Primavera. De um
modo geral, os solos são pouco a
moderadamente evoluídos e a maior
parte apresenta uma fertilidade fraca,
um teor baixo em matéria orgânica e
níveis baixos de fósforo e potássio
assimiláveis pelas raízes que podem
comprometer o crescimento das plantas.
Os solos mais representados na
charneca de Alcácer do Sal pertencem
às famílias dos podzóis (com e sem
surraipa), dos regossolos, dos solos
litólicos e dos solos mediterrânicos, que
são solos pobres, ácidos e muito
arenosos.
Fig 8 - Distribuição da precipitação e da
temperatura ao longo do ano no concelho de
Alcácer do Sal - Diagrama ombrotérmico

A zona de charneca de Alcácer do Sal
é constituída por solos derivados de
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NOVOS POVOAMENTOS COM SOBREIRO
A área de sobreiro tem vindo a
aumentar desde a publicação da
Carta da Distribuição Nacional do
Sobreiro, em 1960 (Fig. 9). Nos
últimos 20 anos, são responsáveis
por este aumento os novos
povoamentos florestais com
sobreiro que foram realizados com
incentivos financeiros públicos ao
abrigo de vários programas de

florestação inseridos na política
agrária da União Europeia. Estes
programas compreenderam a
arborização, a rearborização de
áreas ardidas e a beneficiação
(adensamento) de áreas florestais
(Fig. 10), incentivando a florestação
em áreas agrícolas ou em áreas de
incultos com elevada densidade de
matos.

Fig 9 - Evolução dos valores estimados para a área nacional de sobreiro

Fig 10 - Áreas arborizadas e beneficiadas com sobreiro entre 1965 e 2000
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INSTALAÇÃO DE NOVOS POVOAMENTOS
O futuro dos povoamentos de sobreiro
depende muito das técnicas de
instalação dos novos povoamentos e da
qualidade da estação. O sucesso da
instalação destes novos povoamentos
pode ser restringido por condições
limitantes de fisiografia do terreno, de
compactação e de degradação do solo
e de condições micro-climáticas
adversas.
As principais componentes a considerar
no repovoamento florestal são:

1) a ecologia da espécie;
2) as características da estação;
3) a preparação do solo; e
4) o tipo de repovoamento.

Estas componentes encontram-se
relacionadas de modo directo (Fig. 11).
Por exemplo, é necessário que a
preparação do solo seja adequada às
características da estação e que o tipo
de repovoamento seja adequado às
características da estação e à
preparação do solo.

Fig 11 - Enquadramento das diferentes componentes da técnica do
repovoamento florestal

TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO
A preparação do terreno, através das
suas diferentes técnicas de controlo de
vegetação espontânea e de mobilização
do solo, destina-se a criar condições
físicas que permitam uma boa instalação
da planta.

C o n t r o l o d a Ve g e ta ç ã o
Espontânea - limpezas de mato
A vegetação espontânea compete pela
água, nutrientes e luz com as jovens

plantas a instalar, dificulta os trabalhos
de mobilização do solo e a execução
das sementeiras e plantações, pelo que
se torna necessário fazer o seu controlo.
O controlo da vegetação
espontânea pode ser executado
com intensidade variável, na
totalidade da área, por faixas ou
manchas, ou de forma localizada
só no local de plantação ou
sementeira.
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Na Herdade do Casal das Corvas
(Chamusca), após a instalação
do povoamento por plantação
não se efectuaram limpezas de
matos : de 625 árvores/ha na
instalação restam 326 árvores/ha
após 10 anos, com uma altura
média de apenas 1,1 m tendo a
maioria altura inferior a 50 cm.

A manutenção de parte da
vegetação espontânea é
aconselhável uma vez que é um
importante factor de protecção do
solo contra a erosão e, no caso das
jovens plantas, funciona também
como protecção contra a insolação,
o vento e a geada. Esta operação,
nas condições de clima
mediterrânico, deve ser feita nos
fins da Primavera ou no Outono.
No entanto, as limpezas de mato nem
sempre são necessárias. Por exemplo,
em pousios recentes com pouca
vegetação espontânea é desnecessária
a operação de controlo da vegetação,
podendo efectuar-se imediatamente as
mobilizações do solo.

Fig i - Distribuição das árvores
por classes de altura na Herdade
do Casal das Corvas, na
Chamusca 10 anos após a
plantação

Em áreas onde existe pastoreio poderão
ser os animais a realizar o controlo da
vegetação, embora acautelando a não
destruição da regeneração natural que
deve ser protegida, assim como as
p l a n ta s a i n s ta l a r ( p r o t e c t o r e s
individuais).
A marcação e piquetagem das curvas
de nível, que consiste na marcação das
linhas de plantação segundo um
compasso previamente definido, é uma
operação que permite que as limpezas
de matos e mobilizações de solo sejam
efectuadas acompanhando as curvas
de nível e assim minorar alguma erosão
do solo.
A marcação e piquetagem pode ser
dispensada em terras planas ou com
declives suaves.
O controlo da vegetação espontânea
(Quadro 1) pode ser efectuada por
diferentes métodos: limpeza de matos
manual, com corta matos ou por
gradagem.

Por outro lado, em zonas onde o risco
de erosão é muito elevado, será
conveniente manter a totalidade, ou uma
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parte significativa, da vegetação
espontânea, por exemplo, nas faixas
adjacentes às linhas de água (de largura
mínima de 10 m).

Boa Prática

Caso de Estudo

Boa Prática

A limpeza de matos deve ser feita
periodicamente após a instalação dos
povoamentos pois, se não forem
controlados, os matos podem destruir
por completo as instalações.

A limpeza de mato manual é utilizada
onde não é possível o uso de meios
mecânicos, por exemplo em áreas com
elevada pedregosidade e declives
acentuados.

A limpeza de mato com corta matos
mecânico não é muito utilizada na
instalação dos novos povoamentos.
Pode ser feita com corta matos de facas,
de correntes e com destroçadores.
Boa Prática

A utilização de destroçadores
permite o corte e destroçamento
do material lenhoso, ficando o
mesmo depositado no local. Esta
operação reduz o risco de incêndio,
pela eliminação da biomassa
vegetal e o risco de erosão, pela
protecção eficaz do solo,
diminuindo o escorrimento
superficial e absorvendo o impacto
da chuva.

Boa Prática

A limpeza de mato por gradagem
pode ser realizada a profundidade
variável e, no caso das zonas
declivosas, segundo a curva de
nível.
Antes da realização das operações
mecanizadas de controlo da
vegetação deve ser feita a
identificação das jovens plantas de
sobreiros, por exemplo com fita
balizadora, de modo a que as
operações florestais não
danifiquem a regeneração natural.

A utilização do destroçador pode
ainda ser feita aquando da desrama
do povoamento, de modo a
destroçar o material cortado (Fig.
12).

Caso de Estudo

Boa Prática

No caso dos montados de sobro, a
utilização de corta matos de
correntes é uma boa prática cultural
para controlo da vegetação
espontânea pois actuando apenas
ao nível da parte aérea da
vegetação, não se danifica a parte
radicular e simultaneamente
proporciona condições para o
aparecimento da regeneração
natural.

A limpeza de mato por gradagem
é o método mais frequente na
instalação de povoamentos de
sobro, possibilitando a destruição
d a s r a í z e s e d a pa r t e a é r e a d a
vegetação espontânea, com uma
simultânea mobilização do solo.
As grades de discos cortam e
enterram parcialmente a vegetação,
sendo muito eficazes sobretudo
com vegetação herbácea ou
arbustiva pouco densa e de
pequeno porte.

A limpeza de matos por faixas
com gradagem e manual em
declives mais acentuados
constitui uma medida de
silvicultura preventiva de riscos
de incêndios na área de
demonstração da Herdade de
Casal Velho (Chamusca). Este
povoamento foi instalado em
1994, ardeu em 2003 e em
2005, apresenta mais de 900
árvores por hectare, com uma
altura média de 2 m. A
distribuição de alturas das
árvores mostra grande
irregularidade em consequência
da diferença de idades existente
entre as plantas.

Fig. ii - Distribuição das alturas
em sobreiros em povoamento
juvenil de sobreiro ardido em
área de demonstração na
Chamusca (Herdade de Casal
Velho)

Fig 12 - Utilização do destroçador aquando da
desrama de povoamento juvenil misto de sobreiro
e pinheiro manso (Alcácer do Sal)

As operações de controlo de
v e g e ta ç ã o q u e s e e x e c u ta m n a
instalação dos novos povoamentos
de
sobreiro
repetem-se
periodicamente durante a sua vida.
Após a instalação de povoamento,
o controlo da vegetação deverá ser
feito com uma mobilização
superficial
do
terreno
complementada com mondas à
volta das jovens plantas.
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Quadro 1 - Síntese da aplicabilidade dos métodos de controlo da vegetação
espontânea no caso da instalação de novos povoamentos com sobreiro de
acordo com informação dos Serviços Florestais (DGRF)

Mobilização do Solo
A mobilização do solo consiste na
preparação do terreno para
aumentar a capacidade de retenção
de água e dos elementos minerais,
aumentar a velocidade da
infiltração da água no perfil do solo
e consequentemente reduzir o
escorrimento superficial. Promove
o arejamento do solo e aumenta a
sua profundidade útil, eliminando
horizontes impermeáveis.

Caso de Estudo
Na área de demonstração da
Herdade da Courela (Alcácer do
Sal) os solos fundos e sem
camadas de impermes
permitiram uma mobilização do
solo só com uma lavoura com
duas passagens de charrua.

14
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Na instalação de novos
povoamentos com sobreiro, dadas
as características dos solos e clima,
as técnicas de preparação do
terreno mais praticadas são a
lavoura superficial, a ripagem e a
armação em vala e cômoro (Quadro
2).
Lavoura
A lavoura pode ser executada na
totalidade da superfície ou em
faixas, segundo a curva de nível,

a uma profundidade de trabalho de
30 cm em solos arenosos e 40 cm
em solos francos.
Esta mobilização do solo não deve
ser efectuada nem na estação seca
nem quando o solo se apresenta
demasiado encharcado.
Ripagem
A ripagem é uma operação que realiza
uma ruptura dos horizontes do solo, sem
a inversão dos mesmos. Esta técnica
executada segundo linhas paralelas entre
si e à curva de nível, aumenta a
profundidade do solo, favorece a
infiltração da água e proporciona um
meio adequado ao desenvolvimento das
raízes com bom arejamento e quebra
de impermes superficiais.
A ripagem adequa-se particularmente a
solos com uma camada compacta em
profundidade, tendo uma profundidade
de trabalho entre os 50 e 70 cm; o dente
ripper rompe o solo e a plantação é feita
nas linhas ripadas.

A época de execução mais eficaz para
esta operação é o Verão, quando o solo
se encontra seco.

Nos adensamentos de montados
de sobro a realização da armação
de vala e cômoro deve restringirse à área fora da projecção
horizontal da copa dos sobreiros
para protecção do sistema radicular
das árvores e da regeneração
natural existente.
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A r m a ç ã o e m Va l a e C ô m o r o
A técnica de mobilização do solo
em armação em vala e cômoro
consiste na abertura com charrua
de um ou dois regos contínuos
paralelos, segundo a curva de
nível. As extremidades das valas
devem ficar abertas e desimpedidas
de obstáculos, a fim de evitar
excessivas acumulações de água.
As valas deverão interromper-se
nas linhas de água para facilitar o
escorrimento superficial da água.
A plantação ou sementeira é
efectuada no talude do cômoro,
geralmente a 1/2 ou 1/3 da sua
altura total. A sua execução é feita
da base para o cimo da encosta.

Caso de Estudo
Na área de demonstração da
Herdade do Casal do Pego da
Curva (Chamusca) os solos de
textura mediana, de baixo fundo
de fertilidade e com baixa
capacidade de armazenamento
tiveram uma mobilização do solo
com uma ripagem seguida de
lavoura e armação em vala e
cômoro.

Fig iii - Distribuição das alturas
de sobreiros em povoamento
juvenil instalado em 1996
(Herdade do Pego da Curva), na
região da Chamusca
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Quadro 2 - Síntese da aplicabilidade dos métodos de mobilização do solo de
acordo com informação dos Serviços Florestais (DGRF)

Caso de Estudo
Na área de demonstração da
Herdade do Monte da Cegonha
(Alcácer do Sal) a ripagem foi
utilizada para promover o
desenvolvimento radicular em
profundidade pois os solos eram
muito delgados.

REPOVOAMENTO
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No repovoamento há a considerar o
material vegetal e o tipo de
repovoamento (regeneração natural
assistida, sementeira ou plantação).

Material de Repovoamento
A qualidade da semente afecta a
sobrevivência dos repovoamentos e a
produção de plantas de qualidade em
viveiro.
Boa Prática

O sucesso dos repovoamentos com
sobreiro depende de vários factores,
entre os quais se destacam as
características das plantas, ou seja, a
sua adequação às condições climáticas,
topográficas, litológicas e edáficas da
estação (Fig. 13). Em geral, a utilização
de espécies e de proveniências
dominantes presentes na região é o mais
aconselhável pois garante um máximo
de adaptação às condições existentes.
Por outro lado, a criação de condições
micro-ambientais para reduzir o stress
pós-transplante da planta através da
aplicação de técnicas eco-tecnológicas
como a instalação de tubos protectores,
a aplicação de gel hidrofílico ou de
inóculos micorrízicos, podem contribuir
decisivamente para a re-introdução das
quercíneas em áreas com algumas
limitações climáticas, edáficas e bióticas.

A semente deve ser recolhida em
povoamentos ou bosquetes puros e
saudáveis, devendo evitar-se a recolha
em árvores isoladas e em povoamentos
rarefeitos.
A semente para os novos repovoamentos
terá de ser disponibilizada em quantidade
e em qualidade de modo a assegurar

Fig 13 - Factores dos quais depende o sucesso do repovoamento florestal com
sobreiro

as elevadas densidades de instalação
e deverá ser proveniente de
povoamentos situados em zonas
ecológicas o mais próximo e semelhante
possíveis à região que se pretende
arborizar - regiões de proveniência (Fig.
14).

Fig 14 - Mapa das regiões de proveniência do
Quercus suber L. para Portugal

As plantas seleccionadas em
determinado ambiente desenvolvem-se
melhor nesse ambiente do que outras
procedentes ou seleccionadas de outra
região geográfica ou ecológica.
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Na instalação de novos povoamentos
com sobreiro há que utilizar sempre
sementes (e plantas) de qualidade.
Os factores que influenciam a qualidade
da semente são a sua maturidade e a
sua viabilidade (Fig. 15). Se a semente
não estiver madura, a sua taxa de
germinação vai ser fraca, e será
necessário uma conservação cuidadosa
da semente após a sua colheita (Quadro
3).
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Fig 15 - Factores de que depende a qualidade da semente

Quadro 3 - Qualidade do material de repovoamento para a sementeira ou
plantação

Caso de Estudo
Na área de demonstração da
Herdade do Casal do Junco
(Chamusca) a regeneração
natural assistida foi o processo
de repovoamento utilizado. Não
se fez mobilização de solo e
marcaram-se as jovens plantas
antes de uma limpeza de matos
mecânica e manual em declives
superiores a 25%. Esta área
apresenta menores densidades
de instalação e as árvores com
8 anos apresentam crescimentos
relativamente elevados, com
uma altura média de 3,3 m.
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Fig iv - Distribuição das alturas
de sobreiros com 8 anos em
povoamento juvenil de
aproveitamento de regeneração
natural em área de
demonstração na região da
Chamusca (Herdade do Casal
do Junco)
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equilibrados e profundos além de que a
preparação do solo não é necessária.

Tipo de Repovoamento

Regeneração natural assistida
A regeneração natural assistida é um
processo pouco dispendioso e mais
seguro do ponto de vista técnico para
criar novos sobreirais. Neste processo
as plantas estão bem adaptadas ao local
e desenvolvem sistemas radiculares

A protecção da regeneração natural com
protectores ou o afolhamento do
pastoreio do gado são métodos a
considerar por constituirem uma
alternativa ao repovoamento artificial
com vantagens económicas e ao nível
da conservação do solo e do
aproveitamento de material genético
bem adaptado à estação.
Quando a constituição e sustentabilidade
de povoamentos de sobreiro com as
densidades adequadas não se consegue
só à custa do chaparral nascediço, então
há que recorrer ao repovoamento
artificial, por plantação ou sementeira.

Sementeira
Recorre-se à sementeira quando as
condições edafo-climáticas da estação
o permitem, ou seja, quando há
temperatura e humidade favoráveis à
germinação das sementes e ao
desenvolvimento das plântulas e os solos
são de textura ligeira que permita o
enraizamento fácil.

localizada, ao covacho, o número de
sementes por local de enterramento não
deve ultrapassar as 2-3, podendo
eliminar-se depois plantas se todas
germinarem (não antes do 3º ano após
a instalação).
Fig 17 - Sementeiras em linhas e localizada
. sementeira com profundidade 5-10cm, em linhas

Caso de Estudo
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A sementeira deve ser realizada entre
Novembro e Dezembro (nas zonas de
verões mais secos) ou entre Janeiro e
Fevereiro.

Na Herdade de Monte da
Cegonha (Alcácer do Sal) o
repovoamento foi feito com
sementeira manual em
compassos de 6x2m. Na
Herdade da Courela (Alcácer
do Sal) o repovoamento foi feito
por sementeira manual de
sobreiro e plantação de pinheiro
manso nos compassos de 8x1,5
m e 8x2m, respectivamente. As
duas espécies estão
consociadas com linhas de
separação.

. sementeira localizada por covachos

A sementeira que se realiza no Outono
germina na Primavera, e a de Primavera
germina após 4-5 semanas (Fig. 16).
Fig 16 - Bolota com espigão

A profundidade ideal para o enterramento
das sementes não é fixa: para solos de
textura argilosa pode enterrar-se a
semente a 3-6 cm, em solos de textura
franca a profundidade pode ser 4-8 cm
e em solos de textura arenosa a
profundidade é maior, de 8-12 cm.

A sementeira pode ser feita a lanço, em
linhas ou localizada, sendo a modalidade
seleccionada em função das condições
específicas do local, de modo a
economizar semente e facilitar as
operações culturais posteriores (Fig. 17).
No caso da sementeira em linhas ou

A consociação com outras espécies
florestais poderá ser feita com linhas de
separação, ou seja, devem utilizar-se
espaçamentos entre linhas isoladas, ou
pares de linhas, de sobreiro de 8-10 m
e preencher o espaçamento interior com
linhas de outras espécies florestais.
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A sementeira no cedo, no fim do Outono,
traz menos problemas de conservação
da semente e protege mais a planta da
estiagem do que a sementeira no final
do Inverno e princípio de Primavera.
Durante os primeiros meses após a
germinação, o sobreiro alimenta-se
basicamente das reservas nutritivas
contidas na semente, e é mais ou menos
antes do primeiro Verão, quando se
esgotam estas reservas, que a planta
se torna mais dependente do meio
envolvente e começa a competir pela
água e nutrientes.

O pinheiro manso, por exemplo, constitui
uma consociação globalmente vantajosa
para o sobreiro (Fig. 18).
Fig 18 - Consociação do sobreiro com pinheiro
manso, com linhas de separação.
. Linhas isoladas de sobreiros separadas por 8 m, com
linhas de pinheiro manso no espaçamento interior
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A sementeira é um método de fácil
execução e sem grandes custos. Perdes e , n o e n ta n t o , a l g u m t e m p o
relativamente à plantação,
correspondente ao tempo que a semente
leva a germinar e a atingir a altura das
plantas que são normalmente instaladas
no campo durante a plantação.
A recolha das sementes deve ser feita
entre Novembro e Dezembro, ou seja,
logo após a maturação da segunda
camada de frutificação e antes das
primeiras geadas. A quantidade de
semente disponível deve ser abundante
com uma alta capacidade germinativa.

altura total, o diâmetro basal e biomassa
da parte aérea e das raízes.
Para a maioria das estações onde se
fazem repovoamentos com sobreiro,
devem-se concentrar esforços em obter
plantas com sistemas radiculares
equilibrados e bem desenvolvidos dada
a elevada correlação positiva entre a
capacidade de sobrevivência e a
biomassa radicular (Fig. 19).
Fig 19 - Sistema radicular equilibrado e bem
desenvolvido de planta produzida em contentor

A sementeira com bolotas poderá ter de
incluir trabalhos de protecção contra
ataques de animais tais como ratos,
coelhos e javalis que são bastante
intensos, sobretudo em áreas de matos
ou que vinham sendo semeadas com
cereal.
Plantação
A arborização com plantas em
contentores, produzidas em viveiros, é
uma técnica muito generalizada para a
introdução de espécies de quercíneas.
No entanto, o custo da plantação é
elevado e, se houver muitas falhas na
instalação, o custo da retancha também
é apreciável.
A qualidade da planta é um factor
fundamental para o sucesso da
plantação. A definição de qualidade
baseia-se em características
dendrométricos das plantas tais como a
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Entre as múltiplas causas das elevadas
mortalidades no campo das plantações
recentes salienta-se o baixo
desenvolvimento do sistema radicular,
em particular da raiz pivot profundante
que impede a planta de aceder a
horizontes profundos do solo antes da
chegada da secura estival. Se o choque
pós-transplante que as plantas
experimentam quando são transferidas
do viveiro para o campo for superado,
o desenvolvimento radicular é maior e
muito mais rápido do que o crescimento
da parte aérea.

Em geral, há vantagens em que o
sistema radicular do sobreiro apresente
algumas raízes grossas, que constituem
locais de acumulação de reservas,
capazes de favorecer uma rápida
formação de raízes a seguir à plantação,
e a forma em cabeleira, com raízes
laterais concentradas perto do colo.

Os compassos utilizados, geralmente
quadrados, variam consoante os
objectivos de produção de 5x5 m para
produção de cortiça (fustes maiores e
mais direitos) a 6x6 ou 6x4 m para
montados explorados em regime silvopastoril.
A plantação pode ser mecanizada, em
linhas, ou manual, em covas/covachos.
A dimensão dos covachos dependerá
do tamanho das raízes ou dos torrões.
O covacho ou cova de plantação deve
ser feito sempre no terreno previamente
preparado.
As plantas são colocadas no covacho
em posição vertical, tendo o cuidado de
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A época ideal para a plantação é entre
Outubro/Fevereiro.

não dobrar o seu sistema radicular.
Durante e após o enchimento do
covacho, aconchega-se a terra
cuidadosamente e sem calcamento
excessivo, a fim de encostar bem a terra
às raízes e não permitir a formação de
bolsas de ar. Para verificar se a planta
se encontra bem enterrada deve dar-se
um pequeno esticão à planta.
Comparação de regeneração natural
assistida, sementeira e plantação
De uma forma geral podem apontar-se
vantagens e inconvenientes em cada
uma das modalidades de repovoamento
natural e artificial, sementeira e plantação
(Quadro 4).
A plantação ou sementeira com sobreiro
podem comportar taxas de insucesso
elevadas. No entanto, este facto não é
causado porque sejam más modalidades
para o repovoamento com sobreiro mas
porque alguns dos factores dos quais
depende a sobrevivência das plantas
poderem ter sido decisivos, como por
exemplo o clima no ano da instalação
ou a má qualidade da semente ou da
planta.

Quadro 4 - Vantagens e inconvenientes da regeneração natural assistida,
da sementeira e da plantação
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Caso de Estudo
Os solos na área de
demonstração da Herdade da
Courela (Alcácer do Sal), de
textura grosseira, com baixa
capacidade de retenção de água,
pouco ácidos (pH igual a 6), sem
calcário, necessitaram de uma
fertilização à instalação com
fósforo.

Fertilização
A fertilização em algumas estações mais
pobres em matéria orgânica pode
melhorar a capacidade de sobrevivência
das jovens plantas e favorecer o seu
crescimento.

das raízes que não causam danos, antes
pelo contrário, beneficiam o
desenvolvimento e a nutrição mineral
da planta.
A micorrização é decisiva quando as
plantas se destinam a um solo pobre em
elementos minerais, com pouca água
disponível, ou seja, em solos mais ou
menos degradados. Nestes casos, uma
micorrização adequada equivale a uma
fertilização biológica uma vez que
melhora a eficácia fisiológica da árvore
nos seguintes aspectos:

Os adubos normais tradicionais contêm
azoto, fósforo e potássio, e as doses de
aplicação de nutrientes dependem
principalmente da análise prévia de terra.

Quadro i - Resultado da análise
de terras no povoamento juvenil
na região de Alcácer do Sal
(Herdade da Courela)

a) aumento de disponibilidade de água
e nutrientes pela maior superfície de
absorção e pelo maior volume de solo
explorado;

Alguns valores indicativos para a
aplicação de fertilizante dependente da
análise de terras estão sumarizados no
Quadro 5.

b) aumento da resistência a agentes
patogénicos do solo;

Quadro 5 - Valores de quantidades de nutrientes
em função da análise de terras [A gestão do
montado de sobro na charneca de Ponte de Sôr,
2001]
Boa Prática

c) maior tolerância a situações de stress
hídrico, e outros agentes abióticos.

Caso de Estudo
A fertilização à instalação na
área de demonstração da
Herdade de Casal das Corvas
(Chamusca) foi de fósforo e de
potássio pois as análises da terra
revelaram baixos teores destes
nutrientes.

A fertilização deve ser efectuada
localmente nas plantas durante a sua
instalação, junto ao covacho, podendo
ser regada posteriormente. É importante
o fertilizante não estar em contacto com
o sistema radicular da planta.

Quadro ii - Resultado da análise
de terras no povoamento juvenil
na região da Chamusca
(Herdade de Casal das Corvas)
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Além da fertilização na instalação podem
executar-se fertilizações periódicas no
2º e 5º ano de crescimento, também
com aplicação local.
Micorrização
A micorrização é a relação de simbiose
entre plantas e fungos colonizadores

A micorrização pode ser feita em viveiro,
para produção de plantas micorrizadas,
e pode ser feita no campo.
A micorrização no campo realiza-se à
instalação do povoamento, durante o
início do desenvolvimento radicular da
planta na nova estação e a sua aplicação
depende de se tratar de semente, planta
de raiz núa ou planta em contentor
(Quadro 6).
Protecção com protectores individuais
A utilização de protectores individuais
tem sido generalizada nas instalações
dos novos povoamentos com sobreiro,
por plantação ou por sementeira e no
caso de regeneração natural assistida.
Os tubos protectores funcionam como
protecção contra roedores e gado e,
dependendo do modelo, podem atenuar
a adversidade do clima, vento e radiação
solar directa, aumentam a temperatura
(em média o aumento de temperatura
pode rondar os 5 ºC, o que no Verão
pode ser fatal para a planta), aumentam
a humidade do ar e a concentração de

Quadro 6 - Métodos de micorrização no campo discriminados por tipo de material
de repovoamento

CO2. Os tubos protectores têm ainda a
vantagem de estimular o crescimento
das plantas em altura: estudos realizados
sugerem aumentos de 22%, embora a
resistência das plantas às intempéries
do tempo, como o vento, possa ser
prejudicada.

Os modelos dos protectores individuais
(altura, perfurações e largura) devem
ser criteriosamente escolhidos e
dependem das necessidades (Quadro
7).

Quadro 7 - Tipologia e utilização de protectores individuais

Os protectores devem colocar-se
centrados de modo a conter as jovens
plantas no seu interior e enterram-se
ligeiramente no solo só o suficiente para
assegurar a sua estabilidade mecânica.
Nas áreas de regeneração natural
assistida, em plantas já de alguma idade,
os contentores devem ser colocados em
redor das plantas e presos com estacas
de ferro ou madeira (Fig. 20).

Fig 20 - Protectores presos com estacas e
em redor de plantas de regeneração natural
assistida
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A sacha e amontoa deve ser executada
só quando há concorrência, em redor
dos sobreiros num raio de 30 a 50 cm
ainda antes do primeiro Verão. A
vegetação destruída deve ser deixada
no local para proteger o solo e diminuir
perdas de água por evaporação.
A sacha, ao ser complementada com a
amontoa que permite assegurar as
condições no solo para uma expansão
radicular e um desenvolvimento saudável
das raízes, deve ser feita com cuidado
para não danificar o sistema radicular
da planta.

Caso de Estudo
As retanchas na área de
demonstração da Herdade do
Monte da Cegonha (Alcácer do
Sal) desde o ano a seguir a
instalação dos povoamentos até
aos 5 anos têm taxas superiores
a 50%. O povoamento, com 5
anos, tem uma altura média de
70 cm, com uma densidade de
617 árvores/ha.

Fig v - Distribuição das alturas
de sobreiros em povoamentos
juvenil com 5 anos em área de
demonstração na região de
Alcácer do Sal (Herdade do
Monte da Cegonha)
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Retancha
Pode acontecer que passado um ou dois
Verões sobre a instalação dos
povoamentos existam locais de
sementeira ou plantação em que não
sobreviveu nenhuma planta e seja
necessário efectuar uma retancha, ou
seja, a reposição do material de
repovoamento.
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Sacha e amontôa
A sacha e amontoa é uma operação de
acompanhamento do povoamento
recentemente instalado que se deve
efectuar durante os primeiros 2-3 anos.
Consiste no controlo da vegetação que
mais directamente compete com a árvore
que, se não for controlada, tapa e abafa
a pequena planta.

A retancha deverá ser feita a partir do
primeiro ano a seguir à instalação do
povoamento até se atingir a densidade
adequada para o modelo de gestão
preconizado.
Rega
Dadas as alterações climáticas, que se
vêm sentindo ao nível global, torna-se
cada vez mais importante realizar acções
que permitam garantir a viabilidade dos
povoamentos recém instalados.
Dependendo da estação e das condições
atmosféricas, a rega pode ser
fundamental nos primeiros 3 anos após
a instalação do povoamento, de forma
a disponibilizar humidade suficiente para
a planta nos períodos de maior carência
desta.
Apesar de ser uma acção ainda pouco
estudada existem alguns exemplos de
plantações com sobreiro regadas e que
obtiveram uma taxa de sucesso na
ordem dos 95 %. O sistema de rega a
adoptar pode ser desde o sistema gotaa-gota, principalmente em áreas de
arborização bem definidas, ao tradicional
“joper” que percorre as linhas de
plantação sendo este último mais
adequado para o caso dos
adensamentos.

SILVICULTURA EM POVOAMENTOS JUVENIS
MODELOS DE SILVICULTURA
O modelo de silvicultura seguido nos
actuais povoamentos juvenis de sobreiro,
com densidades de instalação e de
condução muito elevadas para potenciar
o crescimento de fustes direitos e altos
tem como objectivo principal a futura
produção de cortiça. Caracteriza-se por
uma condução do povoamento baseada
em técnicas de intervenção produtiva
que proporcionem uma melhoria da
produtividade do trabalho de extracção

de cortiça, tanto ao nível da produção
individual por árvore como de rendimento
de trabalho.
Nos povoamentos juvenis, o modelo de
silvicultura até à desbóia contempla duas
podas de formação e dois desbastes.
As limpezas de mato tem periodicidade
de 5 anos, podendo realizar-se até quatro
a cinco limpezas de mato antes da
desbóia (Quadro 8).

Quadro 8 - Modelo geral de silvicultura de povoamentos juvenis de sobreiro
com cronologia de actividades

TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PRODUTIVA
Podas de formação
Os sobreiros jovens ramificam desde a
base do tronco, o que obriga à realização
de desramações, ou corte de ramos
vivos, para que se proporcione, na idade
adulta, uma forma do tronco adequada
à produção e extracção de cortiça. Esta
forma ideal corresponde a um tronco
sem ramos, direito, com 2 a 3 m de
altura, com pernadas bem distribuídas,
e uma copa bem arredondada e arejada
(Fig. 21).
A primeira poda de formação ou
desramação deve ser executada com
moderação e o máximo de cuidado, pois
este corte pode debilitar os sobreiros e
atrasar o seu crescimento em diâmetro.
De cada vez que se intervém não se

deve tirar mais de 1/3 dos ramos vivos
nem se deve desprover de ramos vivos
mais de 1/3 da altura total da árvore.
A primeira poda de formação realiza-se
quando o chaparro está praticamente
ainda em moita, nos primeiros 3 a 6 anos
de idade, até uma altura de 1 a 1,5 m
suprimindo os ramos ao longo do tronco
(Fig. 21). A segunda poda de formação,
executada entre os 10 e os 15 anos,
quando o sobreiro atinge 3 m de altura,
assegura a limpeza do fuste até 1,5 m
a 2 m de altura, mas exigindo-se sempre
que a poda não atinja mais do 1/3 da
altura total. A segunda poda de formação
pode coincidir com um primeiro desbaste
do povoamento juvenil para supressão
de árvores raquíticas ou mal
conformadas.
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Fig 21 - Descrição esquemática das podas de formação em sobreiros
. 1ª poda de formação ou desramação; 2ª poda de formação e 3ª poda de formação.

A terceira poda de formação, entre os
20 e os 25 anos do sobreiro, pode ocorrer
antes ou depois da desbóia. Esta poda
promove já a selecção dos ramos que
irão ser as futuras pernadas, abre um
pouco a copa pelo corte de ramos
internos pois que a copa nesta fase do
sobreiro é esguia e muito fechada,
pretende fazer a limpeza das pernadas
e braças e a remoção de todos os ramos
laterais até 3 m do altura.
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A execução das podas está sujeita a
autorização por parte da Direcção Geral
dos Recursos Florestais, no período legal
para a sua realização, entre 1 de
Novembro e 31 de Março. A sua
execução tem algumas condicionantes
técnicas que aconselham a que seja
feita por pessoal especializado e
acompanhada por técnicos com
formação adequada.
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Os materiais resultantes da poda de
formação devem ser retirados do
povoamento, de modo a diminuir o risco
de incêndio, pragas ou doenças ou então
destroçados, ficando a cobrir o solo,
como fertilizante orgânico.

Como regras de boas práticas de
execução de podas de formação podem
enumerar-se as seguintes:
a) cortar os ramos ao longo do tronco
de modo a torná-lo o mais alto possível.
O tronco deve estar formado antes da
desbóia;
b) efectuar cortes não muito rentes ao
ramo sobre o qual se insere, lisos e
inclinados, sem esgalhar e ferir a árvore;
c) cortar preferencialmente os ramos
verticais e dominados, de dimensões
iguais ou inferiores àqueles onde estão
inseridos, favorecendo a dominância
apical;
d) não cortar ramos em altura sem a
existência de qualquer ramo lateral;
e) cortar ramos secos ou doentes e
desinfectar o equipamento de trabalho;
f) não cortar ramos grossos e nem os
ramos mais altos da copa;
g) não podar árvores muito jovens e
utilizar equipamentos adequados, como
motoserra ou tesoura;
h) não cortar mais do que um terço do
volume da copa em cada poda.

Desbastes
A densidade óptima dos
povoamentos juvenis de sobreiro
depende da qualidade da estação
e influencia directamente o
p o t e n c i a l p r o d u t i v o f u t u r o . E s ta
densidade óptima, ou seja, aquela
que permite um desenvolvimento
equilibrado e sustentável das
árvores ao longo da sua vida e que
resulta de uma boa condução dos
desbastes, depende ainda dos
objectivos de gestão. Para um
povoamento de sobreiro cujo
objectivo é a optimização da
produção de cortiça, a densidade
é claramente superior à densidade
óptima para o mesmo povoamento
mas cujo objectivo seja o
aproveitamento multifuncional das
pastagens e do pastoreio, da flora
silvestre e da caça, entre outros.
As recentes arborizações com
sobreiro têm sido realizadas com
d e n s i d a d e s d e i n s ta l a ç ã o m u i t o
elevadas, o que implica um plano
de desbastes específicos na
perspectiva da sustentabilidade do

povoamento e da periodicidade de
produção. Os compassos de
instalação de 4x3, 8x2 m e 4x4 m
são alguns dos mais utilizados a
que correspondem densidades de
instalação superiores a 500-800
árvores por hectare. O programa
de desbastes nestes povoamentos
juvenis é intenso e reduz a
densidade de instalação para
metade nos primeiros 20 anos de
vida das árvores, ou seja, antes de
entrar em produção ou antes da
desbóia. Os desbastes nos
povoamentos juvenis deverão ter
uma periodicidade elevada e devem
s e r p o u c o i n t e n s o s pa r a r e t i r a r
gradualmente o material lenhoso.
A selecção fenotípica inicial que se
faz com os desbastes proporciona
condições de desafogo e um
desenvolvimento normal e são às
p l a n ta s . E l i m i n a n d o a s á r v o r e s
mortas, dominadas, doentes e as
mal conformadas ou más produtoras
c o n t r i b u i - s e pa r a a m e l h o r i a d a
qualidade média da futura cortiça
produzida.

27

Caso de Estudo
Na área de demonstração da
Herdade da Courela (Alcácer
do Sal), numa consociação de
sobreiro com pinheiro manso
com 13 anos de idade, foi
efectuado o 1º desbaste e
retiraram 15% dos sobreiros e
20% dos pinheiros com
destroçamento do material
sobrante para incorporação de
matéria orgânica no solo. A
distribuição das alturas do
povoamento mostram uma altura
média dos sobreiros de 2 m.

As densidades elevadas iniciais dos
povoamentos juvenis propiciam
ainda o crescimento das árvores
em altura com fustes mais direitos,
com menos ramificações,
contrariando a forma natural do
sobreiro.
A densidade absoluta óptima para
povoamentos regulares de sobreiro
em função da idade (ou dimensão
média do perímetro) mostra que à

medida que as árvores vão
engrossando o seu número por
hectare diminui gradualmente (Fig.
22).
A área de coberto do montado de
sobro nacional apresenta o valor médio
2
de 5800 m/ha e um coeficiente de
espaçamento de 1,25, o que
significa uma superfície de
ocupação igual a aproximadamente
metade do raio médio do copado.

Fig vi - Distribuição das alturas
de sobreiros em povoamento
juvenil misto com pinheiro manso
com 13 anos em área de
demonstração na região de
Alcácer do Sal

Fig 22 - Evolução da densidade absoluta de povoamentos regulares de sobreiro
em função do perímetro sobre cortiça a 1,30 m do solo.
. a laranja está a curva de densidade preconizada para o montado de sobro nacional
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GLOSSÁRIO
Adensamento - Aumento da densidade de um povoamento, ou seja, a plantação de novas plantas de forma
a aumentar o número já existente
Agentes abióticos - designação dada ao conjunto de factores ambientes, como precipitação, insolação,
etc.
Agentes patogénicos - designação dada aos organismos que provocam doenças/morte às plantas.
Arborização - instalação de povoamentos florestais, através de sementes ou plantas
Beneficiação - acção de melhorar as condições de vegetabilidade e de explorabilidade de povoamentos
florestais existentes. Exemplos: podas, rolagem, etc
Erosão - Arrastamento progressivo de partículas do solo de tamanho variável, provocado pela acção da
água, do vento, do Homem ou dos animais.
Estação - Termo utilizado em silvicultura para designar o conjunto de condições físicas e factores inorgânicos
que caracterizam um determinado local.
Inóculo - designação dada ao composto que contem o fungo que vai ser transmitido às plantas (na
micorrização).
Horizontes do solo - Fracções do solo dispostas mais ou menos paralelamente à superfície do terreno,
que se distinguem entre si pelo facto de apresentarem características diferenciadas.
Micélio - parte filamentosa dos fungos que penetram nos hospedeiros.
Micorrização - relação de beneficio mútuo entre fungos e as raízes de certas plantas. O fungo torna-se
parte integrante da raiz, desenvolvendo um micélio externo que explora a rizosfera e ajuda a planta a adquirir
mais nutrientes e água, por sua vez a planta proporciona ao fungo compostos provenientes da fotossíntese.
Montado - sistema cultural mantido pela acção do homem através de pastoreio ou controlo da vegetação
espontânea, constituido sobretudo por comunidades vegetais de herbáceas (com pequenos arbustos) e com
a presença de sobreiros ou azinheiras dispersos. Sem intervenção humana os montados tendem a transformarse lentamente em sobreirais ou azinhais (formações vegetais com maior número de árvores e sem um estrato
herbáceo marcado)
Monda - destruição ou arranque das ervas prejudiciais às culturas
pH - quantidade de iões de hidrogénio presentes num determinado composto que determinam se este é
ácido, básico ou neutro.
Rearborização - Instalação de povoamentos florestais em áreas onde estes já existiram.
Regeneração natural - Capacidade natural de perpetuação dos povoamentos por via de semente, sem que
seja necessária qualquer intervenção do Homem.
Retancha - trabalho que consiste na substituição de plantas mortas ou sementes que não germinaram numa
arborização
Rizosfera - região do solo explorada pelas raízes
Simbiose - relação de dois seres vivos, que os beneficia a ambos.
Sobreiral - Ecossistema que se caracteriza pela existência de um elevado número de sobreiros e com a
presença de um estrato arbustivo muito desenvolvido
Te r m ó f i l a

-

espécie

com

preferência

por

ambientes

com

temperaturas

elevadas.

To i ç a o u t o u ç a - p o r ç ã o d e t r o n c o e a s r a í z e s q u e p e r m a n e c e m n a t e r r a e v i v e m a p ó s o a b a t e .
Vegetação espontânea - É a vegetação que não resulta de acções levadas a cabo com o propósito de
promover o seu aparecimento e desenvolvimento.
Xerófila - espécie com preferência por ambientes secos.
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ANEXO
Legislação temática sobre instalação e condução de povoamentos de sobro
Despacho n.º 18316/2006, 8 de Setembro:
Cria o Programa de Acção para Recuperação da Vitalidade dos Montados de Sobro e Azinho.
Decreto-lei 178/2006, de 5 Setembro
Regula a gestão de resíduos, incluindo resíduos florestais.
Decreto-lei nº 50/2005, de 25 de Fevereiro
Regula as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de trabalho.
Decreto-lei nº 156/2004, de 30 de Junho
Orientações para o encaminhamento a dar aos resíduos de exploração.
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho
Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que estabelece as medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira.
Decreto-lei nº 169/2001, de 25 de Maio
Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira.
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Portaria n.º 918/98, de 21 de Outubro
Aprova o Regulamento de Admissão de Material de Base e da Comercialização de Material de Reprodução de Sobreiro
(Quercus suber L.). Revoga as Portarias n.°s 78/98 de 19 de Fevereiro e 975/95 de 11 de Agosto.
Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto
Lei de Bases da Política Florestal.
Decreto-Lei n.º 27776, de 24 de Junho de 1937
Regula a extracção da cortiça, bem como o desbaste, corte ou arrancamento das respectivas árvores.

